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Kinderopvang de Bonte Vlinder
Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bijna iedereen die
werkt of studeert maakt gebruik van een vorm van kinderopvang.
Wij kunnen u professionele opvang bieden. In deze brochure kunt u lezen waar wij voor
staan, hoe wij werken, welke soorten opvang wij bieden en in welke plaatsen deze
opvang plaatsvindt. Kinderopvang de Bonte Vlinder werkt nauw samen met de SK
Nissewaard, Peuter&Co en alle scholen waar wij BSO en TSO bieden.

Waar staan wij voor
Wij bieden kinderen van 0-13 jaar de mogelijkheid om te spelen in een vertrouwde en
veilige omgeving onder begeleiding van deskundige pedagogische medewerkers. Centraal
staat daarbij een optimale ontplooiing van ieder kind. Onze pedagogisch medewerkers
helpen de kinderen dagelijks hun omgeving te verkennen en te ontdekken: ze geven de
kinderen zoveel mogelijk zelfvertrouwen en stimuleren zelfstandig gedrag. Ook leren ze
kinderen om rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.

Pedagogisch beleid
De pedagogische doelstelling van Kinderopvang De Bonte Vlinder is het bieden van
flexibele kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 13 jaar. Dit gebeurt in een veilige
omgeving met een opvoedklimaat die het kind bescherming en uitdaging kan bieden.
Hierin kan het individuele kind met zijn eigenheden in de ontwikkeling van zijn
persoonlijke en sociale vaardigheden (competenties) tot ontplooiing komen.
Basisdoelen
Onze pedagogische doelstelling is onder te verdelen in vier basisdoelen:
1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind.
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie.
3. Het bevorderen van sociale competentie.
4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind; aanbieden van normen en waarden.
Pedagogische uitgangspunten
Als basis van deze doelstellingen hanteren wij de volgende pedagogische
uitgangspunten:

Respect voor de individuele ontwikkeling;

Afstemming op de wensen van en in samenspraak met de opvoeders c.q.
ouder/verzorger om met hen een goede samenwerking op te kunnen bouwen;

De opvang in een groep heeft een toegevoegde waarde voor de individuele
ontwikkeling van kinderen;

De groepsleiding heeft een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van
maatschappelijke normen en waarden aan kinderen.

Onze visie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van uw kind wordt gevormd door
de pedagogische doelstellingen gebaseerd op de uitgangspunten.
Elke locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan waarin de pedagogische doelstellingen
overeen komen met alle locaties, maar er wordt ook aandacht besteed aan de werkwijze
op de specifieke locatie.

Soorten opvang






Buitenschoolse opvang (BSO):

Voorschoolse opvang

Naschoolse opvang

Vakantieopvang

Flexibele opvang

Strippenkaartopvang
Kinderdagverblijf (KDV):

Hele dagopvang

Ochtend- of middagopvang

Combinatieopvang met peuterschool van Peuter en Co

Flexibele opvang

Vakantieopvang

Strippenkaartopvang

Gastoudercontract (min-max. contract)
Tussenschoolse opvang (TSO)

Vast contract

Flexibel contract (inkoop dagen per schooljaar)

Strippenkaartopvang (geldig tot het kind van school afgaat)

Stichting Kinderopvang de Bonte Vlinder beheert BSO-locaties in de plaatsen Zuidland,
Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal en een integraal kindercentrum voor KDV en BSO in
Rozenburg.
Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse, onderdeel van Kinderopvang de Bonte Vlinder,
verzorgt op een aantal basisscholen de tussenschoolse opvang. In de gemeente
Nissewaard zijn dat PCB de Aanwas, BS de Vlasbloem in Zuidland, OBS de Markenburg in
Geervliet en OBS de Tweespan in Heenvliet. Voor de gemeente Brielle is dat OBS ’t Want
in Zwartewaal en voor de gemeente Rotterdam verzorgen wij de tussenschoolse opvang
op OBS de Phoenix en voor kinderen van PCBS de Regenboog op ons kindercentrum.

Openingstijden
Kinderdagverblijf (0-4 jaar):

Maandag t/m vrijdag van 07.0018.00
Voorschoolse opvang (4-13 jaar):

Maandag t/m vrijdag van 07.0008.15/08.30 (afhankelijk van
begintijd school)
Naschoolse opvang (4-13 jaar):

15.15/15.30 (afhankelijk van
eindtijd school)-18.00
Vakantieopvang (4-13 jaar):

Maandag t/m vrijdag van 07.0018.00 (maximaal 9,5 uur per
dag)

Kennismaking en communicatie
Kinderopvang de Bonte Vlinder vindt het belangrijk dat zowel kinderen als ouders in hun
eigen tempo aan onze organisatie kunnen wennen. Wij nodigen u daarom altijd van harte
uit om eens een kijkje te komen nemen op één van onze locaties of een shopafspraak te
maken.
Bij plaatsing van uw kind wordt u door de pedagogisch medewerkers van de locatie
uitgenodigd voor een intakegesprek.
Kinderopvang de Bonte Vlinder vindt het belangrijk dat we op een respectvolle manier
met elkaar omgaan. We communiceren op verschillende manieren richting ouders,
kinderen en onze medewerkers.
Oudercommissie
De oudercommissie praat en denkt mee over zaken als veiligheid, hygiëne en
pedagogisch beleid. Voedingsaangelegenheden en prijswijzigingen worden eveneens
besproken in de ouderraad. Het doel van de oudercommissie is kortom: de belangen van
de kinderen en de ouders van Kinderopvang de Bonte Vlinder zo goed mogelijk
behartigen en adviseren ten aanzien van het kwaliteitsbeleid.
Communicatiemiddelen

Dagelijkse overdracht aan het begin en eind van de
dag

Nieuwsbord op alle locaties

Social media (besloten pagina op Facebook)

Nieuwsbrieven (elke twee maanden)

Oudergesprek (op afspraak met een pedagogisch
medewerker van de locatie)

Website (www.kinderopvangdebontevlinder.nl)

Kinderdagopvang (0-4 jaar)
Wij bieden alleen op ons kindercentrum in Rozenburg kinderdagopvang aan.
Aandachtsgebieden uit het pedagogisch werkplan

De verzorging van het kind

Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind

Het overbrengen van normen en waarden aan het kind

Samenwerken met de ouder/verzorger
Stamgroep
Binnen Kinderopvang de Bonte Vlinder werken we met een verticale groep van 0 tot 4
jaar. In uitzonderingsgevallen voegt het kinderdagverblijf samen met de onderbouwgroep
van de Bonte Beer (BSO binnen ons kindercentrum). Als ouder wordt u hiervan op de
hoogte gebracht en moet er ook een samenvoegingsformulier ondertekend zijn.
Kinderopvang de Bonte Vlinder in combinatie met peuterschool Phoenixnest
Binnen ons kindercentrum biedt Peuter&Co uit Rotterdam op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag peuterschool aan. Kinderen die bij ons dagopvang afnemen,
kunnen ook gebruik maken van de peuterschool en worden door de leidsters van het
kinderdagverblijf daar heen gebracht en weer opgehaald. Onze producten zijn op de
tijden van de peuterschool afgestemd.

Regelmaat en continuïteit in de dagindeling

Binnenkomst en afscheid nemen

Fruit eten, iets drinken, liedje
zingen en (indien nodig) slapen

(Buiten) spelen of een gerichte
activiteit

Broodmaaltijd

(Buiten) spelen, (indien nodig)
middagslaap

Iets eten en drinken, voorlezen
en/of een liedje zingen

(Buiten) spelen

Ophalen

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Onze BSO-locaties kunt u vinden in de volgende scholen; PCB de Aanwas in Zuidland, BS
de Vlasbloem in Zuidland, OBS de Markenburg in Geervliet, OBS de Tweespan in
Heenvliet, OBS ’t Want in Zwartewaal. In ons integraal kindercentrum in Rozenburg
bevindt zich een BSO-locatie waar we kinderen opvangen voor de scholen OBS de
Phoenix, PCB de Regenboog, PCB de Rank en RKBS de Rozenhorst. Kinderopvang de
Bonte Vlinder sluit met de opvangtijden aan op de schooltijden van uw kind(eren).
Pedagogische uitgangspunten

Respect voor de individuele ontwikkeling

Afstemming op de wensen van en samenspraak met de opvoeders c.q.
ouder/verzorger om met hen een goede samenwerking op te kunnen bouwen

De opvang in een groep heeft een toegevoegde waarde voor de individuele
ontwikkeling van kinderen

De groepsleiding heeft een voorbeeldfunctie
en een actieve rol in het overdragen van
maatschappelijke normen en waarden aan
kinderen.
Aanbod binnen en buiten

Uitgebreid aanbod aan speel- en
knutselmateriaal

Diverse speelhoeken

Rustpunt in de vorm van een bank met een
leeshoek

Verschillende activiteiten (eventueel
gebaseerd op de aanwezigheid van thema’s)

Speelplein met veilige speeltoestellen

Samenwerking met brede school Bernisse (voor locaties binnen de gemeente
Nissewaard) en naschoolse activiteiten Zwartewaal (alleen voor BSO ’t Want)

Samenwerking met scholen, SK Nissewaard en Peuter&Co
Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de scholen, SK Nissewaard (Stichting
Kinderopvang Nissewaard) en Peuter&Co waarmee wij samenwerken. Wij overleggen
regelmatig met de schoolbesturen, het bestuur SK Nissewaard en het bestuur van
Peuter&Co over het aansluiten van onze opvang aan de school en hebben een (warme)
overdracht als een kind van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bij ons komt.

Tussenschoolse opvang
Stichting Buitenschoolse opvang Bernisse, onderdeel van Kinderopvang de Bonte Vlinder,
verzorgt op een aantal basisscholen en op ons kindercentrum de tussenschoolse opvang.

Eten, spelen en even ontspanning voordat de kinderen weer beginnen aan een middag
school.

Contactgegevens

Centraal kantoor
Harregatplein 3D
3214 VP Zuidland
0181-459252
www.kinderopvangdebontevlinder.nl
Informatie
Kindplaatsing
Administratie
TSO

:
:
:
:

Solwig de Ruijter, info@kinderopvangdebontevlinder.nl
Jolanda Rook, kindplaatsing@kinderopvangdebontevlinder.nl
Jolanda Rook, administratie@kinderopvangdebontevlinder.nl
Marloes Noordsij, tso@kinderopvangdebontevlinder.nl

Locaties
BSO de Aanwas
Dr. W. Dreesstraat 25
3214 XE Zuidland
06-30181405
BSO de Kern
Zoetemanring 55a
3214 GA Zuidland
06-10125164
BSO de Markenburg
Markenburglaan 1
3211 AV Geervliet
06-22455416
BSO de Tweespan
Bloemendaele 2
3218 XA Heenvliet
06-22512474
BSO ’t Want
Schoolstraat 3
3238 AP Zwartewaal
06-13097516
BSO de Bonte Beer
Rietgorslaan 2
3181 SN Rozenburg
0181-356150 (Onderbouw)
06-53170600 (Bovenbouw)
KDV de Harlekijn
Rietgorslaan 2
3181 SN Rozenburg
0181-356149

